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ประกาศ การป้ องกันโรคติดเชื4อ โควิด-19 จากไวรัสโคโรนา2019 ฉบับทีA 3
เรื$ อง ... มาตรการเฝ้าระวังป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื;อ โควิด-19 ในงานจัดเลีย; ง ประชุม สั มมนา
เพื$อเป็ นการ ป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโควิค-19 ในการจัดเตรี ยมห้องจัดเลีEยง ห้อง
ประชุมสัมมนา ฝ่ ายบริ หารจึงมีขอ้ กําหนดให้พนักงานปฏิบตั ิ โดยเคร่ งครัดดังนีE
๑. พนักงานผู้ให้ บริ การ พนักงานเตรี ยมอาหาร พนักงานเสริ ฟ พนักงานดูแลสถานที? ต้ องได้ รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ าปฏิบตั งิ าน และต้ องสวมหน้ ากากอนามัย ทุกคน
๒. พนักงานที?มีอาการ ไอ จาม มีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า MN.O องศา ซ หรื อ ไม่สบาย ต้ องหยุดพักรักษา
ร่างกาย หยุดอยูท่ ี?บ้าน ไปพบแพทย์เพื?อตรวจรักษา ห้ ามเข้ าปฏิบตั งิ านโดยเด็ดขาด
๓. ก่อน และหลังการจัดงาน พนักงานแผนกบํารุงรักษา ต้ องพ่นละอองยาฆ่าเชื [อ ที?มีสว่ นผสมของยาฆ่า
เชื [อ โควิค-]^ และเชื [อต่างๆ ให้ ทวั? พื [นที? เช่น ห้ องจัดงาน พื [นที?รอหน้ าห้ อง ห้ องนํ [า บันไดเลือ? น ระเบียง
แนวทางเดิน เป็ นต้ น
๔. พนักงานที?มีหน้ าที?ทําความสะอาดพื [นที?สาธารณะหน้ าห้ อง ห้ องนํ [า อุปกรณ์ของใช้ สาธารณะ ต้ องทํา
ความสะอาด และใช้ นํ [ายาฆ่าเชื [อโควิค]^ เช็ดถูในจุดสําคัญๆ เช่น ห้ องนํ [า ชักโครก ลูกบิดประตู ราว
บันไดเลือ? น โทรศัพท์ เป็ นต้ น
๕. จัดเตรี ยม อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอลล์สาํ หรับล้ างมือ ตังไว้
[ หน้ าห้ องจัดงาน ให้
เพียงพอ ทังจํ
[ านวน และปริ มาณ สําหรับให้ บริ การ และตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงาน
๖. จัดเตรี ยม สํารองหน้ ากากอนามัย ไว้ สําหรับใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน
๗. ตรวจคัดกรอง สอดส่องดูแลลูกค้ า ที?อาจมีอาการป่ วย ไม่สบาย หรื อมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า MN.O
องศาเซลเซียส และรายงานให้ ผ้ จู ดั งานทราบ เพื?อดําเนินการ ขอความร่วมมือให้ ผ้ นู นงดเข้
ั[
าร่วม
กิจกรรมหากมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าที?กําหนด และสวมใส่หน้ ากากอนามัยให้ เรี ยบร้ อย
๘. ประสานงานเพิ?มเติม กับหน่วยงานที?เกี?ยวข้ อง กรณีผ้ จู ดั ต้ องการความช่วยเหลือ ให้ จดั เตรี ยมเรื? อง
อื?นๆ เพิมเติม
๙. ให้ ผ้ จู ดั การแผนกจัดเลี [ยง เป็ นผู้ควบคุม ตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในประกาศนี [
จึงมีประกาศเพื?อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
นางกฤษณา ธีระวุฒิ
ผู้จดั การทัว? ไป
M มีนาคม lOmM
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